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Yh-Gården AB
Yxhammarsgatan 29
503 31 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-01-26

Anläggning

YH-Gården AB

Plats

Yxhammarsgatan 29

Fastighetsbeteckning

Bifrost 8

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Anledningen till inspektionen var att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades främst områdena personlig
hygien och utbildning samt bristerna från föregående inspektion.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades det att delar av rutinerna för personlig hygien
och utbildning bör utvecklas. De flesta bristerna från förra inspektionen åtgärdades
men det finns brist kvar som inte åtgärdats som står här nedan.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Separering mellan privata kläder och arbetskläder behöver förbättras. Ordning i
omklädningsrummet var dålig.
Golvförvaring förekom i kylrummet. Golvförvaring försvårar rengöringen och kar
risken för att föroreningar överförs till arbetsbänkar. Samma brist noterades vid
förra inspektionen.
Blomkrukor med jord förvarades på golv i kylrummet. Risk finns att bakterier och
virus kan spridas.
Rutin för externa besökare saknas.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
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Övrigt
Vid inspektionen lämnades ett häfte om kunskap och kompetens. Det är tänkt som
ett formulär där ni kan läsa igenom och fundera kring frågorna tillsammans med
personalen.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

